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Parallel aan het ontstaan van de evp voltrok zich de geboorte van een andere,
breder georiënteerde Europese partijenorganisatie waaraan christen-democra-
ten zouden gaan deelnemen. De belangrijkste promotoren van deze organisatie
waren de Duitse christen-democraten, die een brede antisocialistische alliantie
wensten, de övp, die zich tijdens de debatten over de evp buitengesloten voel-
de, en de Britse Conservatives, die met het oog op de aanstaande directe Euro-
pese verkiezingen hun isolement in Straatsburg en Luxemburg wensten te
doorbreken. De kritiek die vanuit de andere evp-leden voortdurend op de cdu
en de csu neerdaalde vanwege hun vermeende gebrek aan loyaliteit ten aanzien
van de christen-democratie, zou tot grote spanningen blijven leiden.1

Britse, Duitse en Oostenrijkse plannen voor een Europees 
democratisch centrum

Van de zijde van de Britse conservatieven was er sterke aandrang om te komen
tot een centrum-rechts front in Europa. De sinds 1964 georganiseerde ‘inter-
party conferences’ waren voor dit doel niet meer toereikend2; een volgende or-
ganisatorische stap was noodzakelijk. Al in juli 1972 hadden studenten- en jon-
gerenafdelingen van negen politieke partijen op een bijeenkomst in Londen een
‘Charter’ voor een ‘European Democrat Party’, waarin eujcd en cocdyc zou-
den moeten opgaan, het licht doen zien. Het was een benaming die voor zowel
geïnteresseerde christen-democraten, conservatieven als liberalen aanvaardbaar
was. Het charter werd door minister van Buitenlandse Zaken Alec Douglas-
Home en minister van Onderwijs Thatcher met instemming begroet. Samen-
werking tussen de organisaties van de volwassenen bleek in de navolgende ja-
ren nog steeds een onhaalbare zaak. Dat was mede te wijten aan de weifelende
houding van de cdu-leiding. Was Barzel nog een groot voorstander van de
samen werking tussen conservatieven en christen-democraten, Kohl was in de
eerste twee jaren na zijn verkiezing tot partijvoorzitter in juni 1973 beduidend
sceptischer. Pas daarna zou de cdu-leider zijn volle gewicht in de strijd werpen
voor een zo breed mogelijke Europese centrum-rechtse alliantie.3

Op het Tory-partijcongres van oktober 1975 in Blackpool werd een door de
jongeren ingediende resolutie aangenomen die
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recognising that Britain is now securely a member of the European Community, urges the
Conservative Party to work more closely with our political allies in Europe towards the
formation of a moderate centre-right alliance (a European Democrat Party) able effecti-
vely to oppose the Socialist grouping in the European Parliament and able to take positi-
ve initiatives in the development of Europe.

Op datzelfde partijcongres liet de schaduwminister van Buitenlandse Zaken
(sinds de verkiezingsnederlaag van oktober 1974 zaten de Tories weer in de
oppo sitie) Reginald Maudling zijn voorkeur voor een antisocialistisch blok in
Europa blijken; Europese partijvorming op deze basis leek hem vooralsnog
prematuur. Het was voor de europarlementariër James Scott-Hopkins duide-
lijk wie aan een dergelijke antisocialistische alliantie zouden moeten deelnemen:
de conservatieven, de christen-democraten, de centrum-rechtse partijen in
Frankrijk en de Europese liberalen. Ook prominente Europeanen binnen de
Conservative Party als Europees-Commissielid Soames pleitten voor de con-
structie van een Europese centrum-rechtse alliantie.4

Tijdens de eucd-Bureauvergadering van april 1975 in Wenen stelde övp-
voorzitter Schleinzer voor om een comité in te stellen voor de contacten met de
conservatieve partijen in West-, Noord- en Zuid-Europa. De cdu’ers Kiep en
Von Hassel ondersteunden het idee, de Oostenrijkse vice-voorzitter Kohl maier
kandideerde zichzelf voor het voorzitterschap. De andere partijen zagen echter
niets in het voorstel.5 Het idee werd vervolgens opgepikt door Lücker, die een
ontwerp formuleerde voor een ‘ontmoetingscentrum met partijen die in ieder
geval de hoofdlijnen van ons politieke beleid delen dan wel daar dichtbij staan’.
De Nederlandse equipe wilde het plan niet meteen afschieten, maar stelde wel
scherpe voorwaarden. Zo mocht een dergelijk centrum ‘geen enkele afbreuk
doen aan de eigen identiteit en aan de eigen activiteiten van de Europese Unie
van Christen-democraten’. In ieder geval moest ‘verwatering’ van het imago
voorkomen worden en zou de deelname beperkt moeten blijven tot

die partijen die de hoofdlijnen van het politieke beleid van de Europese Christen-Demo-
craten delen dan wel daarbij ‘vlak in de buurt zitten’. Zij behoeven niet de ideologische
grondslag te delen maar wel de hoofdlijnen van het uit te stippelen beleid.

De oprichting van een ontmoetingscentrum voor middenpartijen zou ten slot-
te niet mogen uitsluiten dat contacten bleven bestaan met de socialisten.6

Von Hassel vatte daarop het plan op om het draagvlak voor dit ‘centre démo-
crate’ te vergroten door middel van een rondreis langs de partijen.7 Tevens werd
de druk op de zusterpartijen opgevoerd door te stellen dat de medewerking van
de Duitse partijen aan de voortgang van de vorming van een Europese christen-
democratische partij verbonden zou zijn aan de instemming met de oprichting
van het ‘Europese Democratische Centrum’. W. Scholten, voor de chu lid van
het Europees Parlement, had in het bestuur van de Europese fractie al geprotes-
teerd tegen deze gang van zaken. Het kwam hem voor, zo meldde hij in de
Equipe vergadering van begin november, dat de Duitsers bezig waren ‘een partij
te stichten die niet een eigen christen-democratische identiteit heeft’, maar die
louter om machtspolitieke redenen het vormen van een antisocialistisch blok als
uitgangspunt had. Scholten geloofde echter niet dat de Duitse partijen hun plan-



nen tegen de meerderheid van de eucd-partijen zouden doordrijven. Immers,
indien de christen-democratische zusterpartijen niet zouden deelnemen, zou
het door cdu en csu gewenste centrum nooit de beoogde meerderheidspositie
kunnen innemen. De Nederlandse partijen dienden naar zijn mening alles in het
werk te stellen om te voorkomen dat een ‘Centre Démocrate Européen’ ont-
stond.

De jeugdige kvp’er Van der Linden zag daarentegen wel degelijk een functie
voor een democratisch centrum. Nu steeds duidelijker werd dat de eg in de toe-
komst uitgebreid zou worden met Spanje, Portugal, Turkije en Griekenland,
landen waar geen christen-democratische partijen bestonden, dreigde numerie-
ke achteruitgang in het Europees Parlement. Boertien benadrukte echter dat de
Europese christen-democraten prioriteit dienden te leggen bij de vorming van
een eigen partij met een duidelijke identiteit en een helder politiek programma.
Dat zou de eigen positie, van waaruit met andere politieke stromingen samen-
gewerkt zou kunnen worden, aanzienlijk versterken. Schmelzer sloot zich hier-
bij aan en concludeerde dat de Nederlanders niet zouden moeten ingaan op de
poging tot chantage van de Duitsers.8

De Nederlandse partijen hadden steeds meer moeite om cdu en csu vanwege
hun escapades in conservatieve richting te zien als loyale leden van de Europe-
se christen-democratische familie. De Duitsers droegen er met hun voortgaan-
de ontmoetingen met de Britse conservatieven niet veel aan bij het wantrouwen
weg te nemen. Eind juni 1975 bracht Thatcher, die vier maanden daarvoor 
Heath was opgevolgd als partijleider, een bezoek aan Bonn. Zij sprak hier be-
halve met bondskanselier Schmidt, wiens buitenlandse politiek zij zeer kon
waarderen, ook met de cdu-kopstukken Kohl, Biedenkopf en Erhard. De ont-
moeting met de allang afgezwaaide architect van het Wirtschaftswunder had
voor de Britse conservatief naar zij zich later zou herinneren het karakter van
een mondeling examen economie, maar zij bespeurde toch vooral grote geest-
verwantschap, juist ook op economisch terrein.9

De övp had inmiddels de eucd-partijen uitgenodigd voor een informele 
conferentie van partijvoorzitters van christen-democratische en conservatieve
partijen op 8 en 9 september in Schloß Kleßheim, nabij Salzburg. Van de zijde
van de Britse conservatieven had partijvoorzitter William Whitelaw zijn mede-
werking al toegezegd; ook van de Scandinavische partijen zouden vertegen-
woordigers deelnemen.10 De geïnviteerde Belgische premier Tindemans had
echter al meteen laten weten van deelname te zullen afzien.11 Het sterkte de Ne-
derlandse partijen in hun afwijzende standpunt. In zijn redevoering op deze bij-
eenkomst, waar uiteindelijk 25 partijen acte de présence gaven, wees Kohl op
het belang van de christen-democratische, conservatieve en centrumpartijen
voor Europa als gezamenlijk politiek alternatief voor de socialistische partijen.
De intentie werd uitgesproken om een Europese continentale mantelorganisa-
tie op te zetten voor de betrokken partijen.12 De afwezigheid van de meeste
christen-democratische partijen in Kleßheim was er de oorzaak van dat deze
doelstelling niet gerealiseerd kon worden. De Nederlanders vonden dat Von
Hassel zich inmiddels al te zeer bekommerde om het verbeteren van de contac-
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ten met de conservatieven, terwijl op het terrein van de Europese partijvorming
ondertussen nauwelijks vooruitgang waarneembaar was.13

De bijeenkomst in Kleßheim gaf wel duidelijkheid. cdu en csu zetten de
vorming van het democratisch centrum door, terwijl de andere evp-partijen
zich tegen dit project verzetten. Door het eucd-Bureau werd op de vergadering
van 19 en 20 september hevige kritiek uitgeoefend op Von Hassel en Böx, die
aan de bijeenkomst bij Salzburg hadden deelgenomen. Te zeer was door hun
aanwezigheid de indruk gewekt dat het hier ging om een door de eucd onder-
steund of zelfs geïnitieerd evenement, zo luidde het bezwaar. Hoewel Böx
trachtte het belang van de bijeenkomst te bagatelliseren, moest hij toegeven dat
het in de bedoeling lag om voortaan jaarlijks een dergelijke ontmoeting te be-
leggen. De indruk ontstond meer en meer, dat de cdu inzette op de vorming van
een Europese partij op een brede, antisocialistische basis in plaats van op een
christen-democratische. Von Hassel legde ook zijn ideeën over een Europese
centrumpartij aan het Bureau voor. Europees fractievoorzitter Bertrand sprak
dreigend over een onaanvaardbare couppoging. Een breuk dreigde en Von Has-
sel trok zijn voorstellen in. De opwinding over de bijeenkomst bij Salzburg gaf
de Nederlanders de gelegenheid om de relatie van de eucd met de conservatie-
ven tout court weer eens aan de orde te stellen. In verband met de aanstaande
Europese partijvorming, waarbij het behoud van de christen-democratische
identiteit op het spel stond, wensten zij helderheid. Oliemans schetste de voor-
waarden waaronder eventueel contacten gelegd konden worden met andersge-
zinde politieke stromingen. Eerst zou de eigen politieke partij geformeerd moe-
ten zijn met een eigen christen-democratisch program. Vervolgens zouden door
middel van een vergelijking van de programma’s de verschillen en overeen-
komsten met de socialisten, maar ook met de andere stromingen vastgesteld
moeten worden. In het Bureau zou ten slotte op basis van deze vergelijking
‘breedvoerig’ over de positie vis à vis de conservatieven gesproken moeten wor-
den.14

Ook de Beierse csu creëerde verdere perspectieven in de richting van een sa-
menwerking tussen christen-democraten en conservatieven. Tijdens de met veel
publiciteit omgeven opening van het nieuwe studie- en vormingscentrum van
de Beierse partij op 24 en 25 september in Wildbad Kreuth zette Strauß zijn
 visie op de Europese partijvorming uiteen. Hij beklemtoonde weliswaar het be-
lang van de oprichting van een Europese christen-democratische partij, maar
deze zou tevens moeten openstaan voor de Britse conservatieven. Hahn, die na-
mens zijn Instituut de manifestatie bijwoonde, kon Strauß, vice-voorzitter
Heubl en Bondsdaglid Von Stauffenberg ook in persoonlijke gesprekken niet
van de legitimiteit van de bezwaren van de Nederlandse, Belgische en Italiaan-
se partijen overtuigen. De csu’ers bleven hameren op het gevaar van een socia-
listische dominantie van West-Europa; slechts een gezamenlijk front met de
conservatieven zou dat kunnen verhinderen.15

In het vorige hoofdstuk is al gereleveerd dat op de vergadering van het Poli-
tiek Comité op 26 september door Lücker nog een poging is ondernomen om
de oprichting van een Europees democratisch centrum – naast de Europese
christen-democratische partij – door te drukken. De weerstand van de andere

195



partijen tegen deze voorstellen was echter groot. In een overleg na afloop van
de vergadering in Luxemburg kwamen Heubl, Von Hassel en Lücker dan ook
tot de conclusie dat een formatie met zowel alle christen-democratische partij-
en als de conservatieve niet haalbaar was en dat zij zich dienden neer te leggen
bij het formeren van een Europese christen-democratische partij. Deze neder-
laag erkennend wensten zij hun plannen voor een samenwerkingsvorm met
conservatieven, naast de Europese christen-democratische partij, zeker niet los
te laten, zo liet Lücker Hahn op 1 oktober weten. Met de Conservatives en de
övp werd dan ook verder gewerkt aan een dergelijke organisatie.16

In december 1975 vonden in Eichholz vertrouwelijke gesprekken plaats tus-
sen vertegenwoordigers van cdu, csu, övp, cvps en de conservatieven uit Scan-
dinavië. Het leek er nu werkelijk op, dat cdu en csu aanstuurden op een eigen
Europese partijformatie, los van de christen-democratische partijen uit Neder-
land, België en Italië. In de Duitse pers werd zelfs het uiteenvallen van de eucd
al aangekondigd.17 Tijdens een bezoek aan Londen eind februari 1976 bleek de
Nederlanders dat de voorbereidende besprekingen met de Conservatives ook
doorgezet waren. Een kwartet vertegenwoordigers van de Equipe (Schmelzer,
Kruisinga, Oliemans en Corporaal) was ingegaan op een uitnodiging van de
buitenlandafdeling van de Britse conservatieve partij. Nadat in de onderlinge
gesprekken nog eens de verschillen tussen christen-democraten en conservatie-
ven vastgesteld waren en de Britten verklaard hadden niet te willen toetreden
tot een Europese christen-democratische partij, kwamen de Duitse plannen
voor een Europees democratisch centrum aan de orde. De Tories verklaarden
reeds lang te zoeken naar geïnstitutionaliseerd contact met de christen-demo-
craten, hetgeen door de Nederlanders ook niet bij voorbaat werd afgewezen.
De Britten gaven toe dat de besprekingen met enkele eucd-partijen al waren
gevorderd tot het stadium van ontwerp-statuten voor een contactorganisatie.
De Nederlandse gasten kregen hierop inzage in een vertrouwelijk discussie-
stuk, dat het resultaat was van besprekingen die twee weken eerder in Londen
hadden plaatsgehad tussen vertegenwoordigers van cdu, csu, övp, cvps, de
Portugese christen-democraten en de Deense en Britse conservatieven. De ge-
lijkenissen met de eerdere plannen van Böx voor een Europees democratisch
centrum waren voor de Nederlanders onmiskenbaar. De Nederlanders maak-
ten hierover hun ongerustheid duidelijk. De Duitse partijen schaakten blijkbaar
op twee borden tegelijk, waarbij het niet helemaal duidelijk was waar zij de
hoogste prioriteit legden.18

Blijkens een nieuw concept van de statuten voor een Europese Democratische
Unie (edu) van eind april werden de werkzaamheden aan de nieuwe centrum-
formatie voortvarend voortgezet. De oprichting van de evp leek er tevens toe te
leiden dat de plannen voor een losse contactorganisatie (zoals Lücker beoogde)
werden losgelaten ten faveure van een minder vrijblijvende partijstructuur
(waarop Böx zinspeelde). De edu zou tot doel moeten hebben de contacten tus-
sen de aangesloten partijen te verbeteren, hun Europese politiek te coördineren
en alle gemeenschappelijke politieke kwesties te bespreken. Het lidmaatschap
beperkte zich daarbij niet tot partijen uit de eg-landen. De statuten voorzagen
in een zekere organisatorische structuur, met een congres, een politiek comité en
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een uitvoerend bureau.19 In eerste instantie niet zo expliciet uitgesproken, maar
daarom niet minder waar, was de intentie om de edu te gebruiken als voorberei-
dend instrument voor de constructie van een coalitie van alle middenpartijen in
het Europees Parlement na de eerste directe verkiezingen.20

Na de ‘inter-party conference’ op 11 mei 1976 in Kopenhagen werd in een
persbericht de intentie geuit op een volgende conferentie in Kleßheim een
‘Union Démocratique européenne des partis conservateurs et chrétiens démo-
crates’ op te richten, die zich teweer zou moeten stellen tegen het vermeende
socialistisch-communistische blok in Europa. Niet alle aanwezige partijen on-
derschreven deze bedoelingen. Alles overwegende had de Zwitserse cvps be-
sloten om zich niet aan te sluiten bij de nieuwe organisatie. Het kostte haar toch
moeite om afstand te nemen van de aloude christen-democratische partners en
zich eenzijdig te richten op de cdu en de csu. Daarbij stond het nadrukkelijk
antisocialistische karakter de Zwitsers tegen. De cvps pretendeerde zelf een alle
sociale groeperingen omvattende volkspartij te zijn die dus ook de arbeiders
wilde aanspreken. Ook aanwezig in Kopenhagen was de Luxemburgse csv. Van
een gezamenlijk Benelux-optreden was allang geen sprake meer.21

Tijdens de oprichtingsvergadering van de evp in juli 1976 in Luxemburg
werd door een aantal partijen met scherpe afkeuring gereageerd op de gebeur-
tenissen op de ‘inter-party conference’ in Kopenhagen. De pas opgerichte evp
leek ondermijnd te gaan worden door een initiatief van twee partijen uit het
eigen midden. övp-voorzitter Josef Taus had ondanks de verontwaardiging een
groot aantal conservatieve en christen-democratische partijen uitgenodigd voor
informeel overleg op 7 en 8 september in Schloß Kleßheim. In een schrijven aan
de Nederlandse partijbesturen adviseerde Kleisterlee – nog steeds de secretaris
van de Equipe – niet op de uitnodiging in te gaan. Hahn had hem ondertussen
verzekerd dat het eucd-Bureau in meerderheid afwijzend stond tegenover dit
initiatief en dat de Italianen en Belgen zeker ook niet gingen.22

Inderdaad had het eucd-Bureau op 8 en 9 juli in Luxemburg weer eens uit-
gesproken dat geen institutionele contacten met andersgezinde stromingen
aangegaan konden worden zonder dat er binnen eucd of evp uitvoerig over ge-
sproken was. Bertrand had in dit verband verzocht over de voorstellen van
Lücker voor een democratisch centrum in het Bureau tot finale oordeelsvor-
ming te komen. De Nederlandse equipe sloot zich hierbij aan, in de wetenschap
dat Von Hassel een uitvoerige discussie over deze materie voorheen steeds ge-
blokkeerd had. Wellicht zou de deelname van eucd-partijen aan de edu, waar-
van de oprichting nu dreigend dichtbij kwam, dan toch nog verhinderd kunnen
worden. Kruisinga meende dat in deze discussie de Nederlanders de steun zou-
den krijgen van de Belgen en Italianen, maar ook van de Fransen en de Zwit-
sers. Het verzet binnen de eucd-gelederen had er in ieder geval toe geleid dat
de geplande bijeenkomst in Kleßheim voorlopig met een jaar uitgesteld was.
Het gaf de Duitsers en Oostenrijkers extra tijd om te proberen alsnog andere
christen-democratische partijen over de streep te trekken. Binnen de Equipe
toonde arp-voorzitter De Boer zich namens zijn partij inmiddels tegenstander
van welke geïnstitutionaliseerde contacten ook met zowel conservatieven als
socialisten. Het zou alleen maar tot een verdere verwatering van de christen-

197



democratische identiteit van eucd en evp leiden, zo meende hij. Partijgenoot
Kooijmans sloot zich hierbij aan: ook de ideeën van Lücker zouden onvermijde-
lijk leiden tot ‘hechte vormen van samenwerking […] met de conservatieven’.23

De annulering van de conferentie bij Salzburg had de Nederlanders weer
moed gegeven, mede omdat nu ook binnen de cdu twijfel was gerezen over de
haalbaarheid van de plannen. De werkzaamheden van Katzer, die met zijn
eucdw duidelijk een andere richting voorstond, hadden ertoe geleid dat de keu-
ze voor samenwerking met de conservatieven ter discussie werd gesteld. Behal-
ve Katzer keerden ook Lücker, Köppler en Biedenkopf zich tegen het ‘zwaar-
dere’ samenwerkingsverband met conservatieven, zoals Böx dat voor ogen had.
Daarnaast was er bij de övp enige irritatie over ontstaan dat Von Hassel en Böx
de weerstand binnen de eucd-partijen tegen de komst van de edu onderschat
hadden. De gedwongen opschorting van de Kleßheim-conferentie die hiervan
het gevolg was, werd door de organiserende övp als gezichtsverlies ervaren.
Binnen de Equipe was inmiddels begrip gerezen voor het geïsoleerde parket
waarin de Oostenrijkers en Zwitsers geraakt waren, nu de belangrijkste be-
raadslagingen tussen de christen-democratische partijen voortaan in evp-ver-
band gevoerd werden. Een opwaardering van de rol van de niet-evp-partijen
binnen de eucd zou de behoefte aan een alternatieve organisatie doen afnemen,
zo meenden de Nederlanders.24

Vanuit de övp werd al bij de oprichting van de evp in het voorjaar van 1976
verzocht om een nauwe band met de nieuwe Europese partijenfederatie. Op het
oprichtingscongres in juli was ook een Oostenrijkse delegatie aanwezig. In een
gezamenlijke verklaring verzochten de Oostenrijkers en Zwitsers aan het eind
van de evp/eucd-vergaderingen van 21 tot en met 23 oktober in Brussel – om
financiële en praktische redenen werden deze bijeenkomsten meestal vlak na
 elkaar gehouden – om een herziening van de evp-statuten, zodat zij als waar -
nemers toch de vinger aan de pols zouden kunnen houden. Het verzoek werd
echter afgewezen. De vertegenwoordigers van de Zwitserse en Oostenrijkse
partijen hadden zich na afloop van de vergaderingen geërgerd aan de slordige
wijze waarop de belangrijke politici met de als afsluiting geplande eucd-zitting
waren omgesprongen. Tindemans en Strauß waren na de evp-sessie huiswaarts
gekeerd, en zelfs Von Hassel had zijn voorzittershamer na enkele uren overge-
geven aan Europees fractieleider Bertrand – alle eucd-ondervoorzitters waren
ook al afgereisd. De Oostenrijkers en de Zwitsers voelden zich in de eucd ach-
tergesteld ten opzichte van de evp-partijen. In november belegden Von Hassel,
Bertrand en Lücker in Zürich over deze kwestie een gesprek met vertegen-
woordigers van de övp en de cvps. Von Hassel wenste in eerste aanleg niet
 verder te gaan dan het behandelen van evp-zaken op de eucd-vergaderingen. Er
was hem, nu de oprichting van zijn eigen troetelkind nabij was, weinig aan
 gelegen om de eucd als concurrerende organisatie op te waarderen voor po-
tentiële edu-leden. De positie van Von Hassel als eucd-president werd meer en
meer discutabel.

Een commissie met Klepsch, Lücker, Hahn en de Italiaan Angelo Sferrazza
werd ingesteld om de kwestie te onderzoeken. Hoewel de Nederlanders het
contact met de Oostenrijkers en Zwitsers wensten te behouden, moest de evp
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naar hun opvatting wel een eg-zaak blijven. De Zwitsers hadden er destijds zelf
voor gekozen buiten de Gemeenschap te blijven; in het geval van de övp was
een clementer houding gerechtvaardigd. De Oostenrijkse neutraliteit was im-
mers bij het staatsverdrag van 1955 opgelegd. Wel was het van belang de eucd
zodanig op te tuigen, dat de Zwitsers en Oostenrijkers de stap naar de edu niet
behoefden te zetten. Op voorstel van Schmelzer werd daarom besloten om
Hahn als eucd-vertegenwoordiger toegang te verlenen tot de evp-vergaderin-
gen, zodat er een duidelijke personele link tussen partij en unie ontstond en de
niet-evp-partijen binnen de eucd toch op de hoogte konden blijven.25 Dit klei-
ne gebaar kon de övp en de cvps natuurlijk niet tevreden stellen.

De afwijzende houding van met name de Belgen en de Italianen tegen de toe-
treding van de övp en de cvps als waarnemend of geassocieerd lid tot de evp
leidde tot een versterkt engagement bij de Oostenrijkse partij om de edu tot
stand te brengen. Binnen de övp was de steun aan de edu aanvankelijk geen uit-
gemaakte zaak. Khol heeft in een artikel over de internationale betrekkingen
van de övp uit 1995 het bestaan van twee stromingen geschetst. Allereerst was
daar een ‘Italiaanse’ richting, die wenste vast te houden aan een christen-demo-
cratische partijorganisatie en waarvan eucd-ondervoorzitter Kohlmaier en
partijsecretaris Sixtus Lanner de belangrijkste representanten waren. Daarnaast
was sprake van een ‘Duitse’ lijn, die een brede centrum-rechtse internationale
voorstond en waartoe partijvoorzitter Taus en diens opvolger Alois Mock be-
hoorden. Volgens Khol – die zelf ook gerekend kan worden tot de laatste stro-
ming – was de ideologie van de övp gebaseerd op de sociale markteconomie en
de personalistische leer. Deze twee ‘doctrinaire’ pijlers zorgden ervoor dat niet
alleen christen-democraten, maar ook liberalen en conservatieven zich steeds
tot de övp bekenden en dat het dan ook logisch was dat de partij internationaal
contacten onderhield met partijen van het centrum en centrum-rechts. Het ver-
zet van de Belgen, Nederlanders en Italianen tegen een waarnemersstatus van
de övp in de evp heeft de discussie binnen de Oostenrijkse partij doen door-
slaan in het voordeel van de factie die een breed internationaal samenwerkings-
verband van centrumpartijen wenste, zo stelt Khol bijna twintig jaar later vast.26

In juni 1976 kondigde Von Hassel aan dat nog datzelfde jaar de edu, met daar-
in alle christen-democratische, conservatieve en onafhankelijke partijen van
West-Europa, opgericht zou worden. In een verklaring namen de jongeren van
de arp en chu afstand van deze uitspraken van de eucd-voorzitter.27 Na een uit-
lating van dezelfde strekking door Von Hassel op 22 juli stelden de Nederland-
se, Belgische en Italiaanse jongeren een verklaring op waarin tegen deze uitspra-
ken protest aangetekend werd.28 De jongerenorganisaties van de evp-partijen,
georganiseerd in het ‘Team of the Nine’, werden in het najaar van 1976 zelf ge-
confronteerd met een Brits toetredingsverzoek. Na een jaar discussie en sterke
druk van de vertegenwoordigers van de Junge Union wees de meerderheid van
de jongeren toetreding van de Britse Young Conservatives uiteindelijk af.29

Ook op haar eigen partijmanifestaties wekte de cdu onverminderd de indruk
een brede internationale kennissenkring te ambiëren. Op de Europa-dag van
het cdu-partijcongres in mei 1976 te Hannover, dat vooral diende als voorbe-
reiding voor de Bondsdagverkiezingen van dat najaar, verklaarden zowel chris-
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ten-democratische (Fanfani, Tindemans, Martens) als conservatieve (Thatcher)
politici hun steun aan de cdu. In haar toespraak tot het congres bepleitte
Thatcher de vorming van een ‘effective working alliance’ tussen conservatieve
en christen-democratische partijen.30 In juli volgde een bezoek van Kohl aan
Thatcher in Londen, waar verdere werkafspraken gemaakt werden.31 De Ne-
derlandse christen-democraten waren niet te spreken over de campagne die de
West-Duitse zusterpartijen voerden in de aanloop naar de Bondsdagverkiezin-
gen van oktober 1976. In hun partijpers werd sterk veroordelend gesproken
over de populistische en negatieve toon van de cdu/csu (met de verkiezings-
leuze ‘Freiheitt statt Sozialismus’), waarbij geen enkele inspanning gedaan was
de ‘C’ in de debatten te betrekken.32

Nadat in oktober nog een conferentie had plaatsgevonden in Nice waarbij
euro parlementariërs van de christen-democratische, conservatieve en progres-
sief-democratische fracties aanwezig waren geweest, kwam eind november 1976
de kwestie van de verhouding tot de andere politieke groeperingen in Europa
opnieuw in het eucd-Bureau aan de orde. Naar aanleiding van de notitie ‘Die
Zusammenarbeit zwischen der eucd und anderen politischen Gruppierungen in
Europa’ van de hand van Lücker zette De Boer het Nederlandse standpunt nog
eens uiteen. Aangezien er op dat moment nog geen eigen evp-programma was,
konden de werkzaamheden voor een democratisch centrum, zoals beoogd door
Lücker, nog niet van start gaan. De christen-democratische partijen moesten im-
mers eerst duidelijk formuleren wat zij zelf wensten. Zeker met het oog op de
eerste Europese verkiezingen zou de kiezer met een duidelijk herkenbaar eigen
gezicht en identiteit tegemoet getreden moeten worden en konden niet al voor-
af compromissen met anderen gesloten worden. Daarmee zou deze eigenheid al
bij voorbaat worden aangetast. Pas na een vergelijking van de programma’s van
de andere Europese partijen en op basis van de verkiezingsuitslag zou dan beke-
ken kunnen worden, welke combinatie het meest geschikt was. Dat hoefde van
De Boer niet vanzelfsprekend een coalitie met centrumpartijen te zijn; ook an-
dere opties dienden opengehouden te worden. Hij wees er verder op dat een sa-
mengaan met andere richtingen in eigen land op dat moment niet te verdedigen
was. In de discussie vonden de Nederlanders de Italianen, Belgen en de jonge-
renvertegenwoordigers aan hun zijde. Kritiek werd uitgeoefend op cdu, csu en
de övp, die met hun werkzaamheden voor een edu de andere partijen voor vol-
dongen feiten dreigden te stellen. De aangevallen partijen namen niets terug van
hun intenties zo snel mogelijk tot een Europees antisocialistisch blok te komen.
Voorzitter Von Hassel forceerde daarop de instelling van een werkgroep ‘dia-
loog’, die naar aanleiding van de nota-Lücker – die overigens niet door het Bu-
reau werd aangenomen – een advies moest opstellen. De Nederlanders, Belgen
en Italianen kozen eieren voor hun geld en namen zelf ook zitting in deze com-
missie, die geleid werd door Lücker en Bertrand.33

De eucd-partijen maakten in deze dialoogcommissie echter geen haast met
de werkzaamheden. De eerste bijeenkomst zou meer dan een jaar op zich laten
wachten. Dat lag mede ook aan de Duitsers, die de hoop hadden opgegeven in
eucd-verband tot resultaten te komen. Zij gaven de voorkeur aan direct over-
leg met de Conservatives en de övp.34 Door middel van bilateraal contact ble-
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ven zij proberen de christen-democratische zusterpartijen bij het project te be-
trekken. Zowel van de zijde van de Duitse christen-democraten als door de
Britse conservatieven werden pogingen ondernomen om de idee van de samen-
werking tussen christen-democraten en conservatieven te promoten. Otto von
Habsburg, behalve voorzitter van de buitenlandcommissie van de Hanns-
 Seidel-Stiftung ook president van de Paneuropa Union, werd er met mede -
weten van Strauß op uitgestuurd om de bezwaren hiertegen van Nederlandse
zijde nog eens te peilen. Schmelzer legde de keizerlijke nazaat geduldig uit

1. dat Nederland nu eenmaal geen twee-partijen-systeem kent zoals dat figureert in En-
geland en in West-Duitsland; 2. dat de Nederlandse christen-democraten hoge prijs stel-
len op hun eigen identiteit en op een markering van hun eigen beleidsprogramma; 3. dat
de Europese [christen-democraten] er rekening mee zullen moeten houden dat in de toe-
komst geregeerd zal moeten worden met wisselende coalities en dat [het] derhalve niet
aangaat om welke partner dan ook voorwat de toekomst betreft structureel van een der-
gelijke coalitie uit te sluiten; 4. dat voorwat de Nederlandse verhoudingen betreft niet al-
tijd het grootste getal maatgevend is, maar veeleer de mogelijkheid om de eigen identiteit
en het eigen gezicht en het eigen programma tot politieke beleidsdaden om te zetten.

Nogmaals wees hij erop, dat de Nederlanders best bereid waren om te zijner
tijd onder bepaalde voorwaarden te denken over de wenselijkheid van een ‘con-
tactpunt’ tussen verschillende richtingen. Een soortgelijk betoog hield Equipe-
voorzitter Kruisinga tijdens een bezoek aan Londen ten overstaan van Heath.
De voormalige leider van de Britse conservatieven toonde zich realistisch over
de verschillen tussen christen-democraten en zijn eigen partij, die niet zo sterk
aan een grondslag hechtte. Kruisinga moest dan ook concluderen dat het onbe-
grip voor de Nederlandse opstelling veel groter was bij de cdu en de csu dan
bij de Tories.35

Dat nam niet weg dat de Conservatives zich met het naderen van de eerste di-
recte Europese verkiezingen inspanden om in de gunst van de zusterpartijen
van de cdu te geraken. Meer nog dan Heath schakelde zijn opvolger Thatcher
zich in. De eerste vrouwelijke partijleider in Europa hechtte meer dan haar
voorganger aan transnationale partijbanden die zouden moeten leiden tot een
antisocialistisch blok in Europa. De activiteiten met betrekking tot de edu ge-
noten haar volledige instemming. Al snel na haar aantreden zou de intensiteit
van de relatie tussen de cdu en de Tories dan ook aanzienlijk toenemen. Tevens
trachtte zij de andere partijen voor de edu te winnen. Tijdens een bezoek aan
Den Haag begin december, waarbij zij ook andere Nederlandse politici sprak
onder wie de liberale oppositieleider H. Wiegel, ontmoette zij een delegatie van
Nederlandse christen-democratische politici. Zij legde er in het korte gesprek
de nadruk op, dat het begrip ‘conservatief’ in Groot-Brittannië een geheel an-
dere lading had dan in Nederland en dat de verschillen niet zo groot waren als
wel verondersteld werd. Zo wees zij op de traditionele band die er bestond 
tussen de Conservative Party en de Church of England. Overigens had
Thatcher in eerste instantie niet meteen een gezamenlijke fractie voor ogen,
maar zag zij veel meer in een ‘alliance’ in het Europees Parlement. Elk van bei-
de groepen kon dan ook de eigen identiteit behouden. Het kon de Nederlan-
ders niet geruststellen. Zij maakten duidelijk dat pas over samenwerking met
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andere politieke krachten gesproken kon worden, als de eigen christen-demo-
cratische programvorming op Europees niveau voltooid was. In juni 1977 zet-
te Thatcher haar ‘charme-offensief’ voort in Italië, waar zij bij de Italiaanse par-
tijleider Moro echter geen voet aan de grond kreeg met haar geruststellende
woorden over de overeenkomsten tussen conservatieven en christen-democra-
ten. In oktober 1978 sprak Thatcher nog op het partijcongres van de Spaanse
ucd in Madrid.36

De gedachten van de Duitsers gingen blijkbaar verder dan die van de beoog-
de Britse conservatieve partners, die niets zagen in een strak georganiseerde
Euro pese partijenformatie als de evp. Op 16 en 17 januari 1977 waren de Ne-
derlanders voor algemeen bilateraal overleg in Bonn. In gesprekken met Kohl,
voormalig Bondsdagfractievoorzitter Karl Carstens, Biedenkopf en Von Has-
sel kwam vanzelfsprekend ook de door de Duitsers gewenste samenwerking
met de conservatieven aan de orde. Biedenkopf betoogde dat deze entente de
beste garantie was om de ook door christen-democraten voorgestane ‘freiheit-
liche Ordnung’ te verdedigen tegen de linkse krachten in Europa, die een meer
staatsinterventionistisch model voorstonden. Daar werd door de Nederlandse
partijen heel anders over gedacht. Zo verklaarde J.N. Scholten, vertegenwoor-
diger van zijn partij in de assemblee van de Raad van Europa, in het arp-orgaan
Nederlandse Gedachten zelfs voorstander te zijn van een alliantie met de socia-
listen in het Europees Parlement, vooral ook om te voorkomen dat de laatsten
met de communisten een ‘volksfront’ zouden vormen. Hij zal in deze voorkeur
de enige niet geweest zijn. Schmelzer, Kruisinga en De Boer wezen ten over-
staan van hun Duitse gastheren dan ook op de mogelijkheden van coalitievor-
ming zowel ter linker- als ter rechterzijde. Ook refereerden zij nog eens aan het
belang van het evangelie als bron van inspiratie voor het politiek handelen voor
het cda. Het sociaal-economische betoog van Biedenkopf maakte op de Ne-
derlandse gasten een behoudende en weinig tolerante indruk. ‘Onthullend’ was
de opmerking van Von Hassel dat de verschillen tussen conservatieven en chris-
ten-democraten met een vergrootglas gezocht moesten worden.37

De Nederlanders hadden het ondertussen wel gehad met het eucd-voorzit-
terschap van Von Hassel. Statutair werd het overigens zo langzamerhand weer
tijd voor bestuursverkiezingen en dat was een mooie gelegenheid om eens de
mogelijkheden voor een progressiever leiderschap te beproeven. Gezien de
krachtsverhoudingen was het bijna onvermijdelijk dat ook de opvolger van Von
Hassel uit de cdu zou komen. Kohl was daarvoor niet beschikbaar, zo viel uit
Bonn al te vernemen, waar wel de namen van Von Weizsäcker, Katzer, Klepsch
en de minister-president van Rheinland-Pfalz Bernhard Vogel werden ge-
noemd. Kooijmans wierp in de Equipe de vraag op of niet toch eens aan een
Nederlandse voorzitter gedacht moest worden.38

Voor de Nederlanders zou ook een presidentschap van een cdu’er als Katzer
een verbetering betekenen. De Duitse vertegenwoordiging in de nei/eucd was
immers jarenlang gedomineerd geweest door conservatieve Duitse christen-de-
mocraten als Kraske, Heck, Böx en Von Hassel. De voorkeur van de cdu zelf
leek in het voorjaar van 1977 uit te gaan naar partij-ideoloog Von Weizsäcker.39

Lange tijd wenste de cdu zich niet uit te spreken; de andere partijen, die in
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meerderheid wel van Von Hassel af wilden, durfden het daarom niet aan ande-
re kandidaten te stellen. De wens van de voorzitter zelf om aan te blijven, com-
pliceerde een vlotte opvolging verder.40 Tijdens de eucd-Bureauvergadering
van eind oktober werd de positie van Von Hassel in diens afwezigheid bespro-
ken. De Franse en Belgische delegaties uitten hun reserves ten opzichte van de
zittende president. Schmelzer, voorzitter van een kleine ‘groupe de sondage’ die
zich over de voorzitterskwestie boog, verklaarde persoonlijk veel achting te
hebben voor de Duitser, maar

[p]roblemen [te hebben] met [diens] niet zo duidelijke manier van opereren tegenover
conservatieven. Verder aarzelingen t.a.v. leeftijd en appearence.

Kohl had echter te kennen gegeven alleen Von Hassel als kandidaat te zien. De
Nederlanders verklaarden zich bereid eventueel in te stemmen met een verlen-
ging van het mandaat van Von Hassel voor een kortere periode.41 Nadat hij zich
ervan vergewist had dat ook de övp – nog geërgerd over het echec van de uit-
gestelde conferentie van Kleßheim – zich tegen een aanblijven van Von Hassel
had gekeerd, drong Hahn er bij de Equipe midden november 1977 op aan bij
Kohl de breed gevoelde bezwaren aan te kaarten. Schmelzer verklaarde zich be-
reid hiervoor naar Bonn te reizen.42 Die trip werd overbodig toen Martens in
het evp-Bureau meldde dat Kohl zijn kaarten inmiddels op een övp-voorzitter
voor de eucd zette.43 Hoewel de Nederlandse partijen Von Hassel het liefst di-
rect zagen verdwijnen, werd in het voorjaar van 1978 na overleg tussen alle par-
tijen uiteindelijk besloten om de voorzitter (en het voltallige Bureau) nog voor
een of twee jaar te laten zitten, waarna een president uit een van de landen bui-
ten de eg gekozen zou moeten worden. Zo werd meteen tegemoetgekomen aan
de behoefte aan opwaardering van de rol van deze partijen in de eucd. In dit
verband viel de naam van de Portugees Freitas do Amaral.44

Aan de vooravond van het twintigste eucd-congres, dat op 6 en 7 juni 1978
werd belegd in het voormalige Berlijnse Rijksdaggebouw, kwam de herverkie-
zing van Von Hassel aan de orde. Grote bezwaren bestonden er tegen zijn
‘onver holen sympathie voor Conservatieven en andere politiek fossiele groe-
peringen in Europa’ (dixit rapporteur Ton de Kok). Tevens had hij bij diverse
gelegenheden de eerder door hem gedane toezegging zich als eucd-voorzitter
niet in te laten met ‘anti-socialistische blokvorming’ geschonden. Pas na zijn
 instemming met de door de cda-delegatie gepresenteerde en door de Fransen,
Belgen, Ieren en Italianen ondersteunde voorwaarde dat hij zich van elke ver-
dere betrokkenheid bij de edu zou onthouden, werd Von Hassel herkozen.45

Vanuit de cdu werden in het midden van de jaren zeventig vooral de ontwik-
kelingen in de Italiaanse zusterpartij op de voet gevolgd. Het reële perspectief
van een coalitie met de communisten baarde de Duitsers zorgen. Nadat de so-
ciaal-democraten zich na de parlementsverkiezingen van 1972 uit de centrum-
linkse coalitie hadden teruggetrokken, was de pragmatische communistenleider
Enrico Berlinguer in oktober 1973 met voorstellen voor een ‘historisch com-
promis’ (compromesso storico) met christen-democraten, communisten en so -
ciaal-democraten gekomen. De communisten waren zelfs bereid om deelname
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aan de navo te ondersteunen. Het voorstel viel bij dc-leiders als Andreotti en
Moro in goede aarde en gesprekken leidden tot een toenadering tussen beide
partijen. Het kwam overigens niet tot deelname van de communisten aan de
rege ring; het bleef bij gedogen en vervolgens, na maart 1978, parlementair steu-
nen van het minderheidskabinet-Andreotti (1976-1979). De ontvoering van en
moord op Moro door de Rode Brigades (mei 1978) en de Russische inval in
Afgha nistan (december 1979) droegen ertoe bij dat het wantrouwen tussen de
Italiaanse communisten en de christen-democraten snel toenam. Begin 1979
gingen de communisten weer in de oppositie.46

De cdu probeerde in deze periode dan ook de contacten met de dc aan te ha-
len. Vooral partijvoorzitter Kohl en de nieuwe secretaris-generaal Heiner Geiß-
ler spanden zich hiervoor in. In mei 1977 bezocht Kohl Rome, hetgeen leidde
tot de instelling van een permanent contact-comité alsmede een hotline tussen
de Duitse oppositieleider en de Italiaanse politiek secretaris Benigno Zaccagni-
ni. Voorts opende de Konrad-Adenauer-Stiftung een vestiging in een villa aan
het Comomeer, waar voorheen Adenauer zijn vakanties had doorgebracht. Het
moest een zoete herinnering zijn aan de tijden dat Adenauer en De Gasperi
inten sief samenwerkten aan de contouren van het naoorlogse Europa. Politiek-
inhoudelijk bleef de afstand tussen beide partijen onverminderd groot. Het
fana tisme waarmee vanuit de cdu het zogenaamde ‘euro-communisme’ (de
vermeende samenwerking tussen alle socialistische en communistische partijen
in Europa) bestreden werd, kon de Italiaanse instemming niet krijgen. Ook de
toekomstplannen ten aanzien van de evp verschilden aanzienlijk.47

De nauwere Duits-Italiaanse relatie had al eerder, in het najaar van 1976, wel
geresulteerd in een afspraak inzake de benoemingen voor het voorzitterschap
van het Europees Parlement en dat van de christen-democratische fractie. De
Duitsers zouden de kandidatuur van Emilio Colombo voor de eerste functie
ondersteunen, als de Italianen datzelfde zouden doen bij de verkiezing van
cdu-kandidaat Klepsch voor het fractievoorzitterschap. Het presidentschap
van het Europees Parlement was vanwege de uitstraling en de agendabepalende
positie van steeds groter belang geworden. Al sinds de Bondsdagverkiezingen
van 1972, waarbij de cdu Europese zetels aan de spd en de fdp verloren had,
was de keuze van een christen-democraat op deze post veel minder vanzelf-
sprekend geworden. In 1973 was de presidentszetel aan de kvp’er Schuijt voor-
bijgegaan omdat de christen-democraten tot hun ergernis niet gesteund werden
door de ecg. Een gelegenheidscoalitie van liberalen, socialisten en gaullisten
had toen de Nederlandse liberaal C. Berkhouwer op de voorzittersstoel ge-
bracht. In 1976 zorgde een brede rechtse coalitie van christen-democraten,
conser vatieven en liberalen ervoor dat Colombo en geen socialist parlements-
voorzitter werd. Het was het eerste succesvolle optreden van de door de cdu
zo begeerde antisocialistische coalitie.48

Nu de conservatieve Klepsch werd gekandideerd voor het voorzitterschap
van de christen-democratische fractie terwijl de termijn voor Bertrand nog niet
verstreken was, traden de Nederlanders tegen dit Italiaans-Duitse één-tweetje
in het geweer. Begin maart 1977 maakten de Nederlandse christen-democrati-
sche europarlementariërs hun ongenoegen over de gang van zaken ook aan
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Klepsch zelf duidelijk. Schuijt appelleerde aan Equipe-ondervoorzitter De
Boer om nog eens met de Italianen, ‘die sociaal-economisch dichter bij ons
staan dan bij de cdu’, te gaan spreken.49 Van een offensief in de richting van de
dc is echter niets gekomen.50 Op 5 mei werd Klepsch ‘met overweldigende
meerderheid’ tot Europees fractievoorzitter gekozen. Wellicht dat de keuze van
Schuijt als ondervoorzitter de Nederlandse pijn wat verzachtte.51

De vervanging van Bertrand door Klepsch had gevolgen voor de betrekkin-
gen tussen de christen-democraten en de conservatieven in het Europees Parle-
ment. Nadat Bertrand in september 1975 Lücker was opgevolgd, waren deze in
intensiteit afgenomen. Bertrand, behorend tot de progressieve vleugel van de
cvp, wenste de conservatieven op afstand te houden. De benoeming van de
katho lieke cdu’er Klepsch had al snel nauwere banden tussen christen-demo-
craten en conservatieven tot gevolg. Klepsch was in 1964 als voorzitter van de
Junge Union een van de oprichters geweest van de cocdyc, waarin de jonge-
renorganisaties van de christen-democratische èn conservatieve partijen in
Euro pa samenwerkten. Hij was in 1970 als eujcd-voorzitter betrokken bij een
conflict binnen de Europese jongerenorganisatie over de relatie met de Young
Conservatives, waarvan hij zich steeds een warm voorstander had betoond. De
gemoederen raakten toen dusdanig verhit, dat Klepsch de Junge Union van
1970 tot 1971 uit de eujcd terugtrok. Deze conservatieve voorkeur zou hij ook
in zijn periode als Europees fractieleider etaleren. Om te beginnen nam hij in de
vergaderzaal de zetel in naast die van de leider van de ecg. De bezetter van die
stoel was, dezelfde maand dat Klepsch werd benoemd als christen-democrati-
sche fractieleider, eveneens een ander geworden. De in zijn partij als eurofiel be-
kend staande ex-minister Geoffrey Rippon volgde de kort daarvoor overleden
Kirk op. In de jaren vijftig was Rippon parlementair secretaris van euro-fede-
ralist Sandys geweest en in 1973 was hij namens Groot-Brittannië verantwoor-
delijk voor de afronding van de toetredingsonderhandelingen met de eg. De
goede contacten tussen Klepsch en Rippon deden de omstandigheden voor een
centrum-rechtse samenwerking in het Europees Parlement sterk verbeteren.
Die verbetering zette nog sterker door toen Rippon, naar de mening van som-
migen toch een ‘less dynamic chairman’ dan zijn voorganger, in 1979 werd af-
gelost door Scott-Hopkins.52

Naar de oprichting van de Europese Democratische Unie

Lang bestond bij de Nederlanders nog het vertrouwen dat de komst van de edu
voorkomen zou kunnen worden. Op een uitnodiging van Strauß voor een bij-
eenkomst in edu-kader midden maart 1977 in München werd door de Equipe
‘[b]eleefd doch dringend’ afwijzend gereageerd. Ook de Italianen, Belgen en
Spanjaarden waren afwezig. Strauß bepleitte in München een snelle afwikkeling
van de voorbereidingen van de edu. csu-secretaris Gerold Tandler en de voor-
zitter van het Conservative International Office Diana baroness Elles sloten 
de oprichting van twee afzonderlijke fracties niet uit. De Sozialausschüsse 
en Klepsch zagen niets in een nieuwe Europese formatie: de voorkeur van de
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laatste ging uit naar een pragmatische afstemming met de conservatieven in het
Europees Parlement.53 Als nieuwbakken fractievoorzitter kon hij moeilijk an-
ders.

Deze tegengeluiden overtuigden Hahn ervan dat de oprichting van de edu
nog lang geen beklonken zaak was. Voor zover zijn informatie strekte, hadden
de partijbesturen van cdu, övp en cvps zich helemaal nog niet eenduidig uitge-
sproken. Hahn had daarnaast hoop geput uit een ‘vooruitstrevende rede’ van
Kohl voor het nationale congres van de Sozialausschüsse van de cdu, die de af-
stand tot de csu alleen maar had vergroot. De weliswaar herstelde, maar sinds
de Bondsdagverkiezingen van 3 oktober 1976 getraumatiseerde relatie tussen
cdu en csu speelde hier ook een voorname rol. Hoewel de Unionsparteien
weer de grootste fractie in de Bondsdag gevormd hadden, behield de spd/fdp-
coalitie de meerderheid. Binnen de csu kwamen stemmen op om in het vervolg
als zelfstandige nationale partij te opereren. Een breuk tussen cdu en csu leek
aanstaande. Het was een ontwikkeling die de Nederlandse christen-democra-
ten met verholen tevredenheid gadegeslagen zullen hebben. Wellicht zou de
cdu bevrijd kunnen worden van haar conservatieve elementen. In december
werd de breuk tussen cdu en csu echter alweer afgewend, toen de cdu dreigde
met de oprichting van een eigen Landesverband in Beieren.54

In een analyse van de positie van de christen-democratische partijen in West-
Europa in de aanloop naar de eerste directe verkiezingen van het Europees Par-
lement ontwaarde ook het katholieke lid van het hoofdbestuur van de Europe-
se Beweging in Nederland, R.H. van de Beeten, een koerswijziging in de cdu.
Niet alleen beleidsmatig, waarvoor verwezen werd naar de nieuwe standpunten
inzake ontwikkelingssamenwerking en het werkgelegenheidsbeleid, maar ook
in personeel opzicht zag Van de Beeten in de voorafgaande twee jaren verande-
ringen. Wat dat laatste betreft suggereerde hij de Nederlandse partijen de kaar-
ten te zetten op ‘nieuwe’ politici als Biedenkopf, Blüm en Geißler, die de moed
konden opbrengen weerstand te bieden aan de ‘conservatieve druk’ van
Strauß.55 De indruk kan toch niet weggenomen worden, dat zowel Hahn als
Van de Beeten de invloed en machtspositie van de progressieve arbeiders vleugel
in de cdu sterk overschat hebben. Daarbij liet Kohl zich sinds de bijna-breuk
met de csu sterk beïnvloeden door het optreden van Strauß. Het droeg er mede
toe bij, dat ook de cdu-partijvoorzitter zich achter het edu-project ging op-
stellen.56

Hoewel niet te verwachten was dat het een bijdrage zou leveren aan het
voorko men van de edu, putten de Nederlanders ook nog enige hoop (en
waarschijn lijk ook enig leedvermaak) uit het verdwijnen van de conservatieve
buitenlandsecretaris Böx. Nadat bondskanselier Brandt zich in mei 1974 ge-
dwongen had gezien af te treden vanwege de ontmaskering van zijn medewer-
ker Günter Guillaume als ddr-agent, kreeg de cdu in 1976 te maken met een
gelijkaardige affaire. Kort voor het partijcongres in Hannover werd een voor-
malige secretaresse en ‘intieme vriendin’ van Böx, Helge Berger, gearresteerd
wegens werkzaamheden als ddr-agente. Kohl zag zich daarop gedwongen Böx
van zijn partijfuncties te ontheffen. Het betekende ook het einde van diens
activi teiten op Europees niveau. Nadat een uitgebreid justitieonderzoek geen
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belastende feiten tegen Böx had opgeleverd, werd hij kortstondig in zijn vroe-
gere posities hersteld. Voorjaar 1977 volgde het definitieve vertrek van de in-
middels 68-jarige Böx, die in zijn functies werd opgevolgd door de diplomaat
Henning Wegener.57

Regelmatig trachtten de Duitsers de eucd-partijen gerust te stellen aangaan-
de hun intenties. Von Hassel verklaarde in een partijpublicatie dat de angst van
de Nederlanders, Belgen en Italianen voor de samenwerking met de conserva-
tieven weliswaar ‘historisch durchaus zu begreifen’, maar gezien de actuele op-
stelling van de Tories onterecht was. De edu zou ook geen concurrent voor de
evp worden, zo verzekerde hij. Zij zou slechts als platform moeten dienen voor
de contacten met middenpartijen uit landen waar geen christen-democratische
partijen bestonden.58 Voor de politiek leider van het cda, vice-premier Van Agt,
was het geen reden om minder afstand te nemen van de Duitse zusterpartijen.
‘Met die lieden hebben wij slechts de naam gemeen’ – zo werd uit de mond van
Van Agt opgetekend in de Nederlandse pers.59 De cdu reageerde begrijpelij-
kerwijs verontwaardigd over de uitlating van Van Agt en vroeg bij de Equipe
om opheldering.60 Binnen de Equipe, op dat moment op kousevoeten opere-
rend om bij de Duitse geestverwanten begrip te kweken voor de Nederlandse
wensen inzake het evp-programma, werd kribbig gereageerd op de onzorgvul-
dige manoeuvre van de cda-leider, die enkele weken later premier van Neder-
land zou worden.61

Ondertussen had Strauß alweer reden gegeven om Van Agts woorden te le-
gitimeren. In november 1977 joeg de Beierse christen-democraat namelijk vele
Nederlandse christen-democraten op de kast, toen hij tijdens een bezoek aan
het militaire regime van Augusto Pinochet in Chili de berichten over de door
deze junta begane misdaden tegen de eigen bevolking gebagatelliseerd zou heb-
ben als een linkse mythe. Tevens zou hij de in sommige cda-kringen bewon-
derde oud-president Frei hebben gekwalificeerd als een van de ‘greinenden,
verbrauchten und verschlissenen Typen’ die de pogingen van Pinochet om de
Chileense democratie weer te herstellen in de weg stonden. In de Duitse pers
werd verontwaardigd gereageerd.62 De Equipe bracht een persverklaring uit
waarin het regime-Pinochet werd veroordeeld vanwege de schendingen van de
mensenrechten en steun werd uitgesproken aan de inmiddels gedwongen in de
clandestiniteit opererende christen-democraten van Frei – zonder de naam van
Strauß te noemen. Het cda-congres op 10 december 1977 ging een stap verder:
het nam met slechts vijf tegenstemmen en met aanmoediging van Steenkamp
een motie van de cda-jongeren uit Limburg aan die de uitspraken van Strauß
ronduit veroordeelde. Eerder had ook het presidium van de Belgische cvp/psc
zich nadrukkelijk gedistantieerd van de uitspraken. De reis van Strauß was op
zichzelf voor de Belgen al een twijfelachtige onderneming vanwege de eerdere
veroordeling van het Chileense regime door de eucd – ook de vn hadden al een
resolutie in deze zin aangenomen. De csu reageerde als door een wesp gesto-
ken en betichtte de zusterpartijen ervan zich zonder goed geïnformeerd te zijn
te verlagen tot een veroordeling van haar politiek leider, die niets anders had
 gedaan dan in Chili de democratie bepleiten. Uitspraken als die van het cda
zouden de linkse terroristen aanmoedigen. Tijdens de vergadering van het evp-
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bestuur begin december wist voorzitter Tindemans de zaak te seponeren door
te verklaren dat het Politiek Bureau geen rechtbank was.63 Opvallend was dat
enkele maanden later de cdu tijdens een eucd-bijeenkomst in Bonn een diner
gaf ter ere van de eveneens in de West-Duitse regeringsstad aanwezige Frei.64 De
indruk kan niet weggenomen worden, dat de cdu hiermee afstand nam van het
optreden van de voorman van de Beierse zusterpartij.

De pogingen om langs officiële eucd-weg te komen tot een samenwerkingsver-
band tussen christen-democraten en conservatieven leverden inmiddels weinig
op. Hiertoe was zoals eerder aangegeven eind november 1976 de dialoogcom-
missie ingesteld. Eind oktober 1977 beklaagde het Comité Exécutif van de eucd
zich erover dat er nog steeds geen vergadering belegd was, terwijl de uitnodi-
gingen voor het oprichtingscongres van de edu, dat gepland was voor 12 de-
cember, allang de deur uit waren. Toen de dialoogcommissie dan eindelijk op 7
december 1977 bijeenkwam, kon dan ook geen enkele invloed meer uitgeoefend
worden op het al dan niet doorgaan van deze onderneming. Wel was het een
mooie gelegenheid voor de tegenstanders om hun ongenoegen nog eens te uiten.

cdu en csu hadden hun leiders Kohl en Strauß, gewoonlijk afwezig op evp-
Bureauvergaderingen, naar de vergadering in Bonn afgevaardigd om de zaak
van de edu nog eens te bepleiten bij de zusterpartijen. De cdu-voorzitter vroeg
aan de andere partijen om een positieve houding ten opzichte van wat als in-
formele contactorganisatie met de conservatieven bedoeld was. De reacties wa-
ren echter onverminderd negatief, zo stelde cda-afgevaardigde Oostlander te-
vreden vast. Kohl trachtte begrip te kweken voor de keuze van zijn partij voor
de edu door te wijzen op de situatie waarin de cdu in eigen land verkeerde.
Naar zijn mening was het juist de spd die polariseerde. In Duitsland werd dan
ook vreemd aangekeken tegen christen-democratische partijen in het buiten-
land die samenwerkten met de sociaal-democraten of (in het geval van de Ita -
liaanse dc) zelfs lonkten naar de communisten. Strauß trachtte de andere par-
tijen te overtuigen dat de term ‘conservatief’ een minder negatieve lading had
dan vaak wel werd verondersteld. Hij kwam er rond voor uit dat zijn partij
christelijk èn conservatief was. De algehele weerstand die de stellingname van
zowel Kohl als Strauß bij alle andere partijen opriep, zorgde ervoor dat Oost-
lander zich niet nadrukkelijk als woordvoerder van de ‘oppositie’ hoefde op te
werpen. Dat was een bijzondere gewaarwording: doorgaans moesten de Ne-
derlanders het voortouw nemen.

Lückers afronding van de discussie liet uiteindelijk alle opties open. Hij
voorzag enige rek in het numerieke christen-democratische aandeel in het
Euro pees Parlement, zodat de fractie na de verkiezingen wellicht toch groter
zou kunnen worden dan de socialistische. Voor een absolute meerderheid wa-
ren niettemin bondgenoten nodig; maar die zouden in diverse richtingen ge-
zocht kunnen worden. Zelfs een incidenteel verbond met de socialisten kon niet
uitgesloten worden. De behoefte aan samenwerking bij de conservatieven was
naar zijn mening te begrijpen vanwege hun geïsoleerde positie in het Europees
Parlement. Immers, recent hadden behalve de christen-democraten ook de so-
cialisten en liberalen zich beter georganiseerd in nieuwe partijen(con)federaties.
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Lücker verwachtte dan ook dat na de verkiezingen een niet-geïnstitutionali-
seerde politieke samenwerking met de conservatieven voor de hand zou liggen.
Programmatisch waren de overeenkomsten namelijk aanzienlijk – wel moest
hij de ideologische verschillen toegeven. Daarbij zou hij ruimte willen laten aan
de individuele leden van de fractie om wel of niet aan deze samenwerking deel
te nemen. Hiermee propageerde de voormalig fractieleider onverwacht een bui-
tengewoon losse groepsdiscipline. Lücker wees er voorts op dat ook aan Britse
zijde hier en daar enige scepsis bestond over de samenwerking met de christen-
democraten. Immers, de opvattingen binnen de evp-partijen ten aanzien van het
Europese integratieproces gingen aanzienlijk verder dan de op dit punt veel te-
rughoudender Tories. Dit verschilpunt zou in latere jaren, tijdens de regerin-
gen-Thatcher, nog veel sterker gaan spelen.

Als afsluitende spreker op de vergadering van de dialoogcommissie zag
eucd-voorzitter Von Hassel zich genoodzaakt te verklaren dat ook bij cdu en
csu het commitment aan de evp volledig en ongeclausuleerd was. Het is zeer de
vraag of dat op alle nog aanwezige afgevaardigden (rapporteur Oostlander
meldde dat vanwege de barre weersomstandigheden veel deelnemers al voor de
laatste hamerslag huiswaarts waren gekeerd) geloofwaardig overkwam. Samen
met de Belgische delegatie tekende Oostlander protest aan tegen de door de
Duitsers opgestelde persverklaring naar aanleiding van de bijeenkomst, waarin
meegedeeld werd dat gesproken was over het aangaan van contacten met de
conservatieven.65 cdu en csu produceerden nog een werkdocument waarin hun
loyaliteit aan de evp als hun enige Europese partij werd bezworen, maar waar-
in tegelijk ruimte werd gecreëerd voor de oprichting van een platform waarin
alle niet-socialistische krachten konden samenwerken. De voortgang in het op-
richtingstraject van de edu overschaduwde deze Duitse pogingen tot verzoe-
ning echter en maakte verdere activiteit van de commissie zinloos.66

In een terugblik enkele weken later uitte Oostlander de verwachting dat, nu
het de Duitsers in Bonn duidelijk moest zijn geworden dat zij ‘met hun toena-
deringsdrift tot de conservatieven geheel en al alleen staan in de eucd’, zij zich
bij de meerderheid van de evp-partijen zouden aansluiten en deze kwestie zou-
den laten rusten.67 Dat bleek al snel ijdele hoop. De edu kreeg ondertussen na-
melijk steeds verder vorm. Toch was er ook van Duitse zijde sprake van voor-
zichtigheid, om de spanning niet onnodig te laten oplopen. Het had onder meer
tot gevolg, dat het traject naar de oprichting van de edu langer duurde dan
voorgenomen.68 Tijdens een bijeenkomst in oktober 1977 in München was al
overeenstemming over de statuten bereikt; in december van dat jaar werd in
Wenen een akkoord bereikt over de financiële voorzieningen voor de organisa-
tie. Op de vergadering van het evp-Bureau van begin april 1978 bevestigden
cdu en csu de vorderingen in hun onderhandelingen met de conservatieven.69

Tot op het laatste moment hebben de Nederlandse christen-democraten pogin-
gen gewaagd de oprichting van de edu te voorkomen. Aan de vooravond van
de oprichtingsconferentie eind april 1978 in Kleßheim dreigde De Boer de be-
trekkingen met de cdu en csu te herzien wanneer deze partijen zich inderdaad
inlieten met de oprichting van de edu. De Italianen en Belgen sloten zich bij dit
dreigement aan.70
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Op 24 april 1978 vond ondanks alle weerstand in het Salzburger Schloß
Kleßheim de oprichtingsvergadering van de Europese Democratische Unie
plaats. Vanwege de controversiële voorgeschiedenis kreeg dit stichtingscongres
een veel grotere aandacht dan eerder de oprichting of het recente eerste congres
van de evp.71 In de zogenaamde Kleßheimer Erklärung werd gesteld dat de edu
vooral dienst zou moeten doen als werkgemeenschap van christen-democrati-
sche en ‘niet-collectivistische’ partijen. Zowel Kohl, Strauß en Thatcher als de
voormalige Franse gaullistische premier Maurice Couve de Murville waren in
Kleßheim aanwezig. Datzelfde gold voor eucd-voorzitter Von Hassel (voor de
Nederlanders een onverteerbare zaak) en Europees fractievoorzitter Klepsch.72

De oprichtende partijen waren de cdu en csu, de övp, de Britse Conservative
Party, de Zweedse Moderata Samling, de Noorse Høyre, de Deense Konser -
vative Folkeparti, de Finse Kansallinen Kokoomus (kk), het Portugese cds
en de Franse Rassemblement pour la République (rpr) van Jacques Chirac, de
opvol ger van de udr. De edu stond dus ook open voor partijen uit niet-eg-
 landen, hoewel de uiteindelijke bedoelingen toch vooral gericht waren op anti -
socialistische machtsvorming binnen de Gemeenschap. Naast deze zich direct
aansluitende partijen woonden ook enkele partijen als waarnemers de confe-
rentie bij. Hieronder bevond zich de cvps, vertegenwoordigd door parlements-
lid Gertrud Spiess. Deze liet zich in een toespraak bijzonder kritisch uit over de
edu en kondigde aan dat haar partij niet zou toetreden.73

Het presidentschap van de nieuwe organisatie kwam uiteindelijk niet terecht
bij een van de twee grootste partijen. De benoeming van Kohl, toch gezien als de
belangrijkste drijvende kracht achter de totstandkoming van de edu, werd ver-
hinderd door interne oppositie in de Duitse partijen tegen zijn persoon, alsme-
de de wens de andere evp-partijen niet nog verder te provoceren. Ook Thatcher
werd vanwege de sterk eurosceptische uitstraling van haar partij ongeschikt ge-
acht als boegbeeld van de nieuwe organisatie.74 Zo viel het presidentschap toe aan
de övp. Partijvoorzitter Taus werd als president aangewezen, Andreas Khol, di-
recteur van de Politische Akademie van de övp, werd de secretaris-generaal. Met
name het voorzitterschap van Taus, die binnenslands op te boksen had tegen de
zich binnen de Socialistische Internationale sterk profilerende kanselier Bruno
Kreisky, kwam de övp gelegen.75 Ook het secretariaat werd in Wenen gevestigd.

Mogen we de opmerkingen van Thatcher in haar memoires als maatgevend
voor haar partij beschouwen (hetgeen een ernstige vereenvoudiging van de ge-
compliceerde werkelijkheid van de Conservative Party is), dan namen de con-
servatieven in de edu deel vanuit een gevoel van superioriteit ten opzichte van
de christen-democratische partners. Deze partijen mochten in de eerste decen-
nia na de Tweede Wereldoorlog hun verdiensten hebben gehad in landen waar
van oudsher geen sterke centrum-rechtse partijformatie aanwezig was, later
hadden zij toch weinig antwoorden op de sociaal-economische problemen van
het eind van de twintigste eeuw. De Britse premier vond dan ook dat ‘however
much individual Christan democrats may command our respect and deserve
our support, Conservatives have little to learn from them’. Een uitzondering
kon misschien gemaakt worden voor de cdu, die zich met haar sociale markt-
denken nog het dichtst in de buurt van de conservatieve opvattingen begaf.76
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Vanzelfsprekend waren de christen-democratische partijen uit Italië, Neder-
land, België en Frankrijk niet aanwezig bij de oprichting van de edu. Horner
geeft vier verklaringen voor de afstand die deze partijen van de nieuwe organi-
satie namen. Allereerst – hoewel niet het meest belangrijk – was daar het ideo-
logische ‘Purismus’ binnen deze partijen, voorts de angst nationaal stemmen te
verliezen aan partijen ter linkerzijde, de noodzaak van coalitievorming met de
socialisten in eigen land en ten slotte de invloed van de vakbondsvleugels in
deze partijen.77 Deze elementen zijn, zo heeft het voorafgaande aangetoond, re-
gelmatig aangehaald door de Nederlandse politici die zich verzetten tegen de
samenwerking van christen-democraten en conservatieven. Naar de mening
van Stirnemann speelt het ideologische purisme echter helemaal geen rol en zijn
het louter binnenlandse politieke redenen geweest die de Italiaanse, Franse en
Benelux-partijen van Kleßheim weghielden.78 Dat is evenwel, gezien de rol die
met name de Nederlanders gespeeld hebben in het debat over het profiel van de
evp (en eerder de eucd), een miskenning van de ideologische factor.

Een modus vivendi overeengekomen

De edu was niettemin een feit. Nu een aantal prominente eucd-leden (zoals
Von Hassel) zich met deze nieuwe unie inlieten, was het zaak gedragsregels op
te stellen in de omgang van de eucd met de edu teneinde verdere irritaties te
voorkomen. Na beraad binnen de eucd begin april 1978 – dus nog vóór de
oprich ting van de edu – werd hiertoe op voorstel van de Italiaanse christen-
demo craat Luigi Granelli een aantal afspraken gemaakt. Na heftige discussie
werd vast gelegd dat indien de voorzitter, vice-voorzitter en/of de secretaris-
gene raal zich vanuit hun eucd-functie in contacten met de edu zouden be -
geven, voorafgaande instemming van het Bureau gewenst was. Betrof het een
optreden als vertegenwoordiger van de eigen nationale partij, dan werd ver-
wacht dat voorzichtigheid in acht genomen zou worden. Slechts in het geval
van contacten op persoonlijke titel zou volledige vrijheid gelden. Van een
gelijk tijdig vervullen van leidende functies in eucd en edu kon helemaal geen
sprake zijn. Een edu-bestuursfunctie van Von Hassel was daarmee uitgesloten
zolang hij eucd- president was.79

Van Duitse zijde werd de geldigheid van deze afspraken vervolgens aange-
vochten. Tijdens de vergadering hadden de vertegenwoordigers van de cdu, de
csu en het Portugese cds voorbehoud gemaakt bij een aantal bepalingen. De
eucd-functionarissen zouden veel meer naar eigen inzicht moeten kunnen han-
delen, zo meenden zij. Wegener, die namens de cdu aanwezig was geweest, te-
kende dan ook schriftelijk protest aan tegen de conclusies die Schmelzer in zijn
verslag al had getrokken en waarin dit voorbehoud niet was opgenomen. Bo-
vendien was destijds gesuggereerd, dat de afspraken een voorlopig karakter
hadden, waarop nog teruggekomen zou worden. Dit laatste werd door 
Schmelzer beaamd, maar over de restricties aangaande het optreden van het
eucd-presidium in edu-verband was naar zijn stellige herinnering wel degelijk
overeenkomst bereikt.80
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De reacties op de oprichting van de edu waren heftig. Het meest vijandig was
de exclamatie van de Waalse partijvoorzitter Nothomb, die het dubbellidmaat-
schap van de cdu en csu gelijkstelde aan ‘politieke bigamie’.81 Ook de Neder-
landers waren onthutst. De Boer achtte het een ‘weinig elegant’ optreden van
de Duitse partijen, die nog slechts enkele weken daarvoor hadden meegewerkt
aan de afronding van het evp-program. Hij zag louter machtspolitieke redenen
achter de oprichting van de edu: het nieuwe verbond zou voor een meerderheid
in het Europees Parlement moeten zorgen. Het binnen de cdu recentelijk ook
wel eens gehoorde argument, dat via de relaties met de Britse en Scandinavische
conservatieven het protestants-christelijke element binnen hun partij aan inter-
nationale geestverwanten geholpen zou worden82, achtte De Boer eenvoudig
weerlegbaar. Immers, de cdu had volgens hem dergelijke betrekkingen nooit
willen aangaan met de socialistische en liberale partijen in die landen, die even-
eens overwegend protestants waren. Bovendien had zij altijd de kleine evange-
lische partij in Denemarken genegeerd. De Boer had eraan kunnen toevoegen,
dat er ook nauwelijks een bijzondere relatie bestond tussen het evangelische
deel van de cdu en de arp (en chu). Het ging hier dus helemaal niet om het pro-
testantse, maar om het conservatieve karakter van de Tories.83

In een brief aan Tindemans verklaarde de Nederlandse equipe het lidmaat-
schap van de evp onverenigbaar met dat van de edu. Indien de controverse 
rond de edu niet bevredigend opgelost zou kunnen worden, zouden de Ne-
derlandse christen-democraten zich zelfs gedwongen zien het evp-lidmaat-
schap te heroverwegen. De discussie over de naam en het program van de evp
had de eigen achterban al doen knarsetanden, maar met de oprichting van een
conservatieve partijenformatie werd de geloofwaardigheid van de Nederlandse
christen-democraten al te zwaar op de proef gesteld.84 Tindemans stuurde hier-
op een eigen protestbrief aan Kohl.85 Hij stelde de kwestie tijdens de evp-Bu-
reauvergadering van 2 en 3 mei in Dublin aan de orde. De zes andere partijen
keerden zich hier in scherpe bewoordingen tegen het toetreden van cdu en csu
tot de edu. Een ‘heated, time-consuming discussion’ over de edu volgde.86 In
het Europees Parlement kwam Klepsch onder grote druk te staan van met name
de Italianen om af te zien van cdu-deelname aan de edu.87 De Boer kon zich
voorstellen dat de Duitsers de volgende keer gedwongen zouden worden te
 kiezen tussen evp en edu. Binnen de Equipe drong het besef door dat de Ne-
derlanders zich in deze kwestie wel het hardst opstelden en dat het in extremis
mogelijk zou zijn, dat de Nederlandse partijen zelf in een geïsoleerde positie
kwamen. Afstemming met de Italiaanse en Belgische bondgenoten was daarom
gewenst.88

Oostlander kon ook wel enig begrip opbrengen voor de rol die de Duitse
partijen gespeeld hadden in de oprichting van de edu. De rechtervleugel van
cdu en csu had immers al jarenlang druk uitgeoefend voor meer internationa-
le contacten in conservatieve richting. Daarbij proefde hij binnen de cdu de his-
torisch verklaarbare angst om teveel politieke ruimte te laten ter rechterzijde
voor een nieuwe partij, zoals tijdens het interbellum de Zentrumspartei wel ge-
legenheid had geboden voor de opkomst van de nsdap. Ook het schrikbeeld
van een zelfstandige csu onder Strauß speelde een rol. De edu was naar de me-
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ning van Oostlander voor een deel ‘het product van een gebrekkig inzicht in de
positie van de zusterpartijen, wellicht ook een gebrek aan interesse daarvoor,
het is ook een kwestie van intern Duits belang èn ook van overtuiging’.89

Binnen het dagelijks bestuur van de kvp leefden twijfels over de houdbaar-
heid van de afwijzende positie. ‘De vraag is gaat deze afwijzing ons niet opbre-
ken’, zo vertolkte kvp-voorzitter Vergeer de vrees voor een geïsoleerde positie
van de Nederlanders.90 Dat betekende niet dat het standpunt gewijzigd werd.
Naar buiten toe gaf de kvp geen blijk van de onderhuids levende twijfels. Tij-
dens zijn rede voor de partijraad op 20 mei 1978 in Breda nam Vergeer nadruk-
kelijk afstand van de edu en sprak hij zijn afkeuring uit over de toetreding van
cdu en csu. De algemene onvrede van de partijraad werd neergelegd in een
door de jongeren ingediende resolutie, die de toetreding van de Duitse partijen
tot de edu afkeurde en die het kvp-bestuur opriep bij hen aan te dringen op her-
ziening van de gedane stap.91 Het aannemen van deze uitspraak, die een directe
veroordeling van een beleidslijn van een zusterpartij inhield, moet als een uit-
zonderlijke daad gezien worden. Niettemin nam de Equipe op 22 juni de reso-
lutie van de kvp-raad over. De Nederlanders legden haar enkele dagen later aan
het eucd-Bureau voor. Vanwege de afwezigheid van cdu/csu-prominenten
werd het niet gepast geacht meteen een beslissing te forceren. Een commissie
onder leiding van Tindemans werd ingesteld om de kwestie nader te onderzoe-
ken.92

In kleiner verband was Vergeer genuanceerder. Tijdens de vergadering van
het dagelijks bestuur van de kvp op 24 april trachtte hij bij zijn medebestuurs-
leden enig begrip voor de positie van de cdu te kweken. Uit contacten was het
hem duidelijk geworden dat de protestanten in de Uniepartijen moeite hadden
met het in hun ogen overwegend katholieke karakter van de evp, waardoor zij
hun toevlucht zochten tot alternatieve internationale contacten. Voorts waren
er de veranderende getalsverhoudingen in het Europees Parlement en de broze
relatie met de csu van Strauß die de betrokkenheid van de cdu met de edu ver-
klaarden: ‘Anders zou de verbinding cdu/csu reeds nu gebroken zijn.’93 Naar
de mening van Vergeer was de deelname van de cdu aan de edu dus vooral een
zoenoffer aan Strauß en de csu.

Ook in de chu was niet iedereen overtuigd van de goede afloop van de dis-
cussie over de edu in de evp. Op haar Algemene Vergadering van 20 mei wierp
Van Hulst de prangende vraag op hoe het de christen-democratie in Europa zou
vergaan na de Europese verkiezingen. De Duitse cdu was ‘zeker geen inspire-
rend voorbeeld’. De positie van de Britse conservatieven in het Europees Par-
lement zou wel eens een complicerende factor kunnen worden, zo waarschuw-
de de voormalig Unievoorzitter zijn partijgenoten.94

De Nederlanders achtten het van belang dat de eucd levenskrachtig zou blij-
ven, met name om de Oostenrijkse en Zwitserse zusterpartijen te binden aan de
Europese christen-democratie en de neigingen van deze partijen in de richting
van de edu te doen matigen. Midden mei 1978 had Oostlander tijdens een in
Wenen belegde bijeenkomst van de directeuren van de diverse wetenschappe-
lijke instituten de onvrede van de Zwitserse en Oostenrijkse partijen over de
ontwikkelingen in de eucd na de oprichting van de evp vernomen. Christen-
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democratische prominenten woonden wel de bijeenkomsten van de evp bij,
maar lieten de daarop aansluitende eucd-vergaderingen doorgaans aan zich
voorbijgaan. De Zwitsers en Oostenrijkers hadden tot hun ergernis daarom
vooral contact met politici van het tweede plan. Met name de Zwitsers waren
teleurgesteld in de Nederlanders, aan wie zij in de discussies over het Europees
Manifest toch belangrijke steun hadden verleend.95

Op 6 en 7 juni vond in Berlijn het twintigste eucd-congres plaats. Met di-
verse maatregelen werd hier getracht de positie van de Unie ten opzichte van de
evp te verbeteren. Zo werd het aantal ondervoorzitters met een tweetal uitge-
breid. Deze nieuwe presidiumzetels werden toegewezen aan de Zwitserse cvps
(Spiess) en het Portugese cds (Freitas do Amaral), partijen die buiten de evp
waren gehouden. Voorts werden de huisregels voor eucd-functionarissen met
betrekking tot de omgang met de edu bevestigd.96 De Duitse partijen hadden
echter niets meer te winnen bij een oplevende eucd. Zij hadden hun kaarten im-
mers gezet op de edu als pan-Europese organisatie voor christen-democraten
èn conservatieven. Hoewel cdu en csu hun contributie trouw bleven voldoen,
werd hun bijdrage aan de eucd steeds meer een plichtmatige.97

De Nederlandse discussie over de edu vond niet alleen plaats binnen de drie
partijen en de Equipe, maar ook in het cda-hoofdbestuur. De Boer zette daar
de recente ontwikkelingen uiteen en wees erop dat de Nederlanders, Belgen,
Fransen en Italianen de Duitsers wel in de kaart hadden gespeeld door de po -
sitie van de Zwitserse en Oostenrijkse zusterpartijen te verzwakken met de
weigering deze op enigerlei wijze te betrekken bij de evp. Verbetering van de
relaties met de övp en de cvps was dus uiterst gewenst.98

In de zomer van 1978 werd verder nagedacht over de Nederlandse strategie
ten aanzien van de edu. Een notitie van Mommersteeg en de aan het voorlich-
tingsbureau van het Europees Parlement verbonden J. Prillevitz diende bij die
gedachtevorming behulpzaam te zijn. In dit stuk werd vastgesteld dat cdu en
csu recent hadden getracht het belang van de edu te bagatelliseren. De Neder-
landers moesten zich echter niet door deze ‘rookgordijnen’ in de war laten
brengen, zo stond in de notitie te lezen. Het was wel degelijk de bedoeling van
de Duitsers om, samen met de Britse conservatieven en de Franse rpr van
 Chirac, met de edu als instrument de koers en het profiel van de evp in rechtse
richting bij te sturen. Voor de Italiaanse, Nederlandse en Belgische christen-
demo craten zou een dergelijk scenario op nationaal vlak nefaste uitwerkingen
hebben. De auteurs van de notitie zagen de noodzaak niet om een structurele
meerderheid te creëren in het Europees Parlement. ‘Er is geen Europese rege-
ring die door een regeringscoalitie in het zadel gehouden moet worden, noch
een oppositie die dat probeert te verijdelen’. Ook mondiaal zou een christen-
democratisch/conservatief pact ‘grote spanningen’ tot gevolg hebben, omdat de
Latijns-Amerikaanse geestverwanten dan wel eens in extreem-linkse hoek ge-
dreven konden worden. In een serie aanbevelingen benadrukten Mommersteeg
en Prillevitz dan ook het behoud van de eigen christen-democratische identiteit
en in het verlengde daarvan het bestrijden van de invloed die de edu op de evp-
partijen zou kunnen hebben. Daarnaast zou het verstandig zijn om toch de
dialoog  met de grote Duitse zusterpartij gaande te houden.99
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De door de Nederlandse delegatie in Berlijn ervaren geïsoleerde positie van
de cdu/csu werd nog versterkt doordat er inmiddels ook vanuit de christen-
democratische fractie in het Europees Parlement druk werd uitgeoefend om alle
edu-activiteiten op te schorten tot na de Europese verkiezingen in het voorjaar
van 1979.100 De cdu-top neigde ertoe aan deze pressie toe te geven en tijdens de
campagne alle kaarten op de evp te zetten. Toen Aantjes en R.F.M. (Ruud) Lub-
bers, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de cda-fractie in de
Tweede Kamer, in het voorjaar in Bonn met Kohl spraken, verklaarde de  laatste
de evp als ‘seine Partei’ te zien; de edu vormde naar zijn mening een ‘Dauer -
koalition’.101 Op 13 september bezocht Kohl Den Haag. Hij sprak hier premier
Van Agt, maar ook vertegenwoordigers van de Equipe, waarbij de edu weer ter
sprake kwam. Nogmaals verklaarde hij dat cdu en csu van slechts één Euro -
pese partij lid waren en dat was de evp. Kleisterlee kreeg van Kohl de indruk dat
de cdu vóór de Europese verkiezingen geen bijzondere activiteiten in edu-
 verband wilde beleggen.102 Binnen de cdu drong hier en daar ook het besef
door, dat de oprichting van de edu nog vóór de eerste verkiezingen en zo kort
na het evp-congres wellicht een ontactische zet was geweest. De gedachte van
Wegener dat, indien langer gewacht was, er wellicht mogelijkheden waren ge-
weest om de Belgen en de Italianen, of zelfs de Nederlanders, over te halen om
toe te treden, was weinig realistisch.103

Vanzelfsprekend werd door de Equipe ook van de internationale verbin-
dingsman Hahn om zijn opinie inzake de edu gevraagd. Uitgaande van de be-
staande krachtsverhoudingen in het Europees Parlement rekende Hahn voor
dat bij de toenmalige zetelverdeling eigenlijk alleen een alliantie tussen christen-
democraten en socialisten een meerderheid zou opleveren. Andere combinaties
waren ofwel politiek onwaarschijnlijk ofwel leverden minder dan de helft van
de zetels op. Een complicerende factor was dat aan zowel christen-democrati-
sche als socialistische zijde enkele partijen deze coalitie onwenselijk achtten.
Dat gold natuurlijk voor cdu en csu, die een voorkeur hadden voor een allian-
tie met de conservatieven, maar ook de Italiaanse en Franse socialisten, die de
christen-democraten als te behoudend beschouwden, wilden niet aan een chris-
ten-democratisch/socialistisch verbond op Europees niveau. Het door Brandt
kort daarvoor geponeerde scenario, dat de Duitse spd dan wel met de Italiaan-
se, Belgische en Nederlandse christen-democraten zou willen samenwerken,
zou een door Hahn niet gewenste splitsing in de evp-rangen opleveren. Tegen
het alternatief, een coalitie van christen-democraten, conservatieven, liberalen
en gaullisten, leefden zelfs binnen de cdu grote bezwaren, omdat met het
binnen halen van de laatste groepering de eigen ‘europese geloofwaardigheid’
geweld aangedaan werd. Hahn veronderstelde dat ook andere evp-partijen
moeite zouden hebben met de sociaal-economische politiek die de Britse con-
servatieven onder Thatcher uitstippelden. Hahn concludeerde dat het aangaan
van coalities vóór de Europese verkiezingen – die inmiddels voor juni 1979 wa-
ren vastgesteld – een onhaalbare en onwenselijke zaak was. Te veel was nog on-
duidelijk, zeker ook bij de andere Europese ‘partijen’, die naar zijn waarneming
nog meer dan de evp met onderlinge verdeeldheid te kampen hadden. Hahn ad-
viseerde dan ook om eerst alle energie te steken in de versterking van het chris-
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ten-democratische profiel van de evp en pas na uitgebreide programvergelijking
na de verkiezingen een partnerkeuze te maken.104

Tijdens de evp-vergadering van begin september in Rome werd in een dis-
cussie tussen Granelli (hoofd van de afdeling buitenlandse betrekkingen van de
dc en vervanger van partijleider Zaccagnini, die vanwege binnenlandse proble-
men de evp-bijeenkomsten aan zich moest laten voorbijgaan) en csu-vertegen-
woordiger Heinrich Aigner het fundamentele verschil in standpunt nog eens
gedemonstreerd. Waar de Italianen in het Europees Parlement een samenwer-
king met links beoogden, zagen de Duitsers voor de christen-democratie alleen
toekomst weggelegd in een coalitie met rechts. De Nederlanders hielden hun
kruit nog droog, aangezien de commissie-Tindemans de kwestie rond de edu
nog aan het onderzoeken was. Hangende dit onderzoek wenste het cda geen
ferme uitspraken meer te doen. Ook Europees fractievoorzitter Klepsch wilde
de discussie niet weer oprakelen. Wèl ergerden de Nederlanders zich aan de do-
minante positie die Von Hassel zichzelf toedichtte op de evp-vergaderingen. Bij
afwezigheid van Tindemans, die als Belgisch premier nogal eens verstek moest
laten gaan, usurpeerde de controversiële cdu’er steeds de voorzitterszetel, ter-
wijl die eigenlijk voorbehouden was aan de evp-ondervoorzitters.105 Helemaal
terecht was het Nederlandse verwijt niet, aangezien Von Hassel als eucd-voor-
zitter ex officio eveneens behoorde tot de vice-presidenten van de evp. Zijn
ambtgenoten, onder wie sinds deze zitting De Boer, die in deze hoedanigheid
Schmelzer opvolgde, hadden blijkbaar minder geldingsdrang.106

Tindemans legde begin oktober 1978 tijdens een bespreking tussen de partij-
voorzitters en -secretarissen te zijnent in Brussel zijn bevindingen over de kwes-
tie-edu voor. Er werd vervolgens ‘enkele uren openhartig gediskussieerd’. De
gastheer wist uiteindelijk een gedragslijn af te dwingen. Kohl verzekerde de an-
dere partijen dat de edu zich tot aan de verkiezingen van voorjaar 1979 niet ver-
der publiek zou manifesteren. Hij hechtte eraan nogmaals te verklaren dat zijn
partij slechts de evp als haar Europese politieke thuis beschouwde. Ook zijn eigen
csu onderschreef deze wapenstilstand, zo verzekerde Lücker. Voor de andere
partijen was deze modus vivendi acceptabel. In de vergadering van het evp-Bu-
reau een dag later werd deze ‘harde en duidelijke conclusie’ bevestigd, in het be-
sef dat de kwestie na de verkiezingen toch weer op de agenda zou terugkeren, als
er besloten moest worden over de ‘coalitie-vorming’ in het Europees Parlement.
Tot aan de verkiezingen zou de edu in ieder geval weinig van zich laten horen, dit
tot teleurstelling van de Britse conservatieven, die het nu aan een Europees refe-
rentiekader ontbrak en geheel op eigen titel campagne moesten voeren.107

Nieuwe ergernis ontstond over Von Hassel nadat deze zich in oktober 1978
op de partijconferentie van de Britse conservatieven in Brighton al te duidelijk
gemanifesteerd had. Het leidde in ieder geval tot een Nederlandse protestbrief
aan het eucd-Bureau. Overwogen moest worden om Von Hassel alsnog te ver-
vangen.108 Toen de eucd-voorzitter kort daarop zijn verontschuldigingen aan-
bood voor zijn optreden in Brighton, werden deze door de Nederlanders in
eerste instantie aanvaard. Omdat ook de Italianen verbolgen waren over het op-
treden van de eucd-president in edu-verband, kaartten de Nederlanders de
zaak vervolgens toch nog aan bij Tindemans en Martens.109
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Ontevreden waren ook de jongeren van het cda. Eind november 1978 con-
fereerde het Christen-Democratisch Jongeren Appèl (cdja) in Doorwerth over
de ontwikkelingen in de evp. W. Polman verklaarde hier de deelname van cdu
en csu aan de edu ernstig genoeg te vinden om een vertrek van de eigen partij
uit de evp te bepleiten. Uiteindelijk zetten de jongeren niet door. De bevredi-
gende contacten in de evp-jongerenorganisatie zullen de doorslag hebben gege-
ven. Hier lagen de verhoudingen immers anders. De ‘progressieven’ hadden een
duidelijke meerderheid, terwijl ook binnen de Junge Union steeds kritischer
geluiden over de algemene partijlijn te beluisteren waren. Bovendien leken
sinds de oprichting van de edu de Duitsers binnen de Europese christen-de-
mocratie in de beklaagdenbank te zitten, waar dat enkele jaren eerder de Ne-
derlanders waren geweest vanwege hun pleidooien voor expliciete verwijzin-
gen naar het evangelie als richtsnoer voor het politiek handelen.110

De Zwitserse partijsecretaris Hans Peter Fagagnini ondernam nog pogingen
om de positie van de cvps, de övp en de cds ten opzichte van de evp te verbe-
teren. Begin november 1978 belegde hij op Malta een bespreking met Belgische,
Nederlandse en Oostenrijkse zusterpartijen. In de zomer van 1979 berichtte
Fagagnini de zusterpartijen in een memorandum over de worsteling die zijn
partij doormaakte inzake de edu. Nu de cvps buitengesloten werd van de evp,
was een uiterst onbevredigende situatie ontstaan. De eucd was vervallen tot een
algemeen ‘Diskussionsforum’ en de gezamenlijke Bureauvergaderingen van de
twee organisaties konden de tweederangspositie van de niet-eg-partijen niet
verhullen. Zij wilde echter niet zonder meer toetreden tot de edu, waartegen-
over zij ‘skeptisch-ablehnend’ stond. De cvps zou pas toetreden als alle andere
eucd-partijen dat ook zouden doen. Nogmaals bepleitte Fagagnini de open-
stelling van de evp voor christen-democratische partijen van buiten de eg. Dat
zou de edu de wind uit de zeilen nemen. Hoewel de Nederlandse equipe kon
instemmen met de inhoud van het memorandum, werd het voorstel van Fagag-
nini niet aanvaard.111

EVP en EDU in het Europese-partijenlandschap

Een enkele vergelijkende opmerking met betrekking tot de concurrerende po-
litieke stromingen is na het relaas over de onderlinge verdeeldheid tussen de
evp-partijen wel op haar plaats. Vanuit de Socialistische Internationale werd op
5 april 1974 in Luxemburg de Confederatie van Socialistische Partijen van de eg
(csp) opgericht. Bij de Wereldunie van liberalen voltrok zich op 26 en 27 maart
1976 tijdens een congres in Stuttgart iets soortgelijks met de oprichting van de
federatie van liberale en democratische partijen in de eg (eld). Deze versnelde
ontwikkeling in de transnationale samenwerking tussen partijen met een ge-
lijkaardige ideologische achtergrond was een direct gevolg van het besluit tot
het uitschrijven van rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.112

Toch verhulde deze ontwikkeling ook een grote mate van continuïteit. Immers,
de nationale partijen behielden hun zelfstandigheid. Van de nieuw geformeerde
Europese partijformaties ging die van de christen-democraten ondanks alle
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onder linge geschilpunten wel het verst in haar supranationale intenties. Hoewel
de evp een federatie was van zelfstandig gebleven partijen, was toch sprake van
een meer bindende constructie, die vanuit haar structuur en program meer ge-
lijkenis met een heuse politieke partij vertoonde dan de beide andere organisa-
ties.

De socialisten slaagden er door onderlinge onenigheid – behalve de eurofo-
be Britse Labour Party besloot ook de Franse Parti Socialiste het ontwerp-pro-
gramma niet te onderschrijven – zelfs al helemaal niet in een gemeenschappelijk
programma op te stellen. Het bleef hier bij een veel minder pretentievol verkie-
zingsplatform. Pas bij de tweede Europese verkiezingen in 1984 zouden de so-
cialisten campagne voeren op een gemeenschappelijk verkiezingsprogramma.
De communistische partijen in West-Europa slaagden er al helemaal niet in om
– ondanks de onmiskenbare gemeenschappelijke doctrinaire grondslagen – een
partijenfederatie op te richten. De inspanningen van de jaren zeventig hebben
de christen-democratische partijen wel een voorsprong opgeleverd.113

Geoffrey Pridham geeft drie factoren voor dit relatieve succes van de partij-
en van de ‘moderate right’. Allereerst wijst hij op de consensus onder christen-
democraten ten aanzien van het proces van Europese integratie. Met name de
partijen uit Duitsland en Italië hebben hier, vooral vanwege hun ongelukkige
ervaringen met de natiestaat, een voortrekkersrol gespeeld, zo meent Pridham.
Voorts is er de minder strakke binding aan de eigen partijstructuur en -cultuur,
zoals die bij de socialisten wel is vast te stellen. Het maakt samenwerken met
politici die er een enigszins afwijkende mening op nahouden, eenvoudiger. Ten
slotte ziet Pridham ook de neiging tot pragmatisme (zich vooral uitend in veel-
vuldige regeringsdeelname) bij de centrum-rechtse partijen als een grensover-
bruggende factor.114

In vergelijking met de voorgaande decennia kan tevens vastgesteld worden
dat met het naderen van de eerste Europese verkiezingen de belangstelling en
de betrokkenheid van de voornaamste politici toenam. Heeft Bosmans al vast-
gesteld dat de nei nauwelijks in staat waren de belangrijkste christen-democra-
tische politici aan zich te binden115, de eucd als rechtsopvolger kende hetzelfde
manco. Pas het perspectief van de eerste directe verkiezingen voor het Europees
Parlement leidde tot meer belangstelling van de politieke prominenten. Zo nam
Brandt in 1976 het presidentschap – hij was toen weliswaar al twee jaar bonds-
kanselier af – van de si op zich, werd Belgisch premier Tindemans datzelfde jaar
evp-voorzitter en ging de Luxemburgse eerste minister Gaston Thorn de Fede-
ratie van liberale partijen voorzitten.116 Het commitment van de leidende politi-
ci werd groter: niet voor niets wordt Kohl beschouwd als de genius achter de
edu. Ook waren de aanvoerders uit de kleinere landen, hoewel soms verhin-
derd door regeringsverplichtingen, regelmatig present op diverse evp-bijeen-
komsten.

In navolging van Niedermayer kan gesteld worden dat met de stap die de drie
grote politieke stromingen – sociaal-democraten, christen-democraten en libe-
ralen – hadden gezet van losse samenwerkingsverbanden naar Europese partij-
organisaties, er nog lang geen sprake was van echte Europese partijen. De na-
tionale partijen hadden hiervoor te veel moeite hun bevoegdheden af te staan
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aan een heterogene supranationale dakorganisatie. Voor de meeste politici gold
nog steeds het primaat van de binnenlandse politiek.117

In het nieuw ontstane transnationale politieke landschap vormde de edu een
Fremdkörper. Met haar oprichting bestonden er – al dan niet gewenst – twee in-
ternationales voor het Europese centrum. In tegenstelling tot de evp richtte de
edu zich niet exclusief op de eg-landen. De Duitse Uniepartijen maakten van
beide deel uit. De Duitse politicoloog Hrbek voorspelde in 1978 dat de activi-
teit van de edu het werk in evp-verband zou gaan belasten. De prognose van
zijn landgenoot en leerling Gresch in diens uit 1978 stammende monografie
over de transnationale partijensamenwerking, dat cdu en csu de evp wel eens
zouden kunnen opgeven om te kiezen voor de edu, zou niet worden bewaar-
heid.118 Wel was er met het bestaan van de twee organisaties en het dubbellid-
maatschap van cdu en csu een spanningsveld gecreëerd, waarvan de Europese
christen-democraten ook de volgende jaren veel last zouden ondervinden.
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landse Gedachten 18-11-1978; de Nederlander 24-11-1978. De cdu was teleurgesteld over de af-
wezigheid van Van Agt, die aan de inwijdingsplechtigheid van paus Johannes Paulus II de voorkeur
gaf.
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